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INTRODUÇÃO: 
O Programa de Educação peloTrabalho para a Saúde (PET-Saúde) é uma política 
indutora de mudanças na formação em saúde, que tem como objetivo a integração 
ensino-serviço-comunidade,oportunizando o trabalho interprofissionalconforme as 
demandas da comunidade. Nesse contexto, o PET-Saúde GraduaSUS busca a formação 
profissional e a qualificação da atenção à saúde e do SUS. A Universidade de Passo 
Fundo em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde teve desde o ano 
2005projetos aprovados nesse âmbito.O programa visa prestação de serviços de saúde 
à população, para isso o grupo da farmácia e enfermagem atuantes na Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) do bairro Zácchia, de forma multidisciplinar elaborou atividades 
para conhecer e intervir nos problemas de saúde da população idosa desta 
comunidade.Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências vivenciadas pelos 
bolsistas e voluntários dos cursos de farmácia e enfermagemdeste programa na 
ESFZácchia. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Buscando o trabalho interprofissional a equipe tutorial da farmácia propôs aos 
participantes do PET-Saúde da Enfermagem e Odontologia a complementação das 
informações para os idosos conforme suas áreas de atuação. Dessa forma, espera-se a 
integralidade da atenção para essa população a partir de uma avaliação singular do 
estado de saúde dos idosos assistidos pela ESF. Desdemaio de 2016, no PET-
GraduaSUS estão sendo desenvolvidas pelo grupo tutorial da farmácia e da 
enfermagem atividades com pacientes idosos atendidos na ESF Zácchia, que tem 
aproximadamente 3.100usuários em sua área adscrita.O grupo da farmácia elaborou 
uma ficha de seguimento farmacoterapêutico, adaptadado modelo disponível nos 



 

cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, concomitante a isso, foi montado 
pela equipe tutorial da enfermagem um questionário á ser preenchidonas visitas 
domiciliares, com a finalidade de conhecer e intervir nos problemas de saúde da 
população idosa.Durante essas visitas eram verificado os sinais vitais dos idosos e as 
medicações em uso. Semanalmente, foirealizado rodas de conversas sobre cuidados 
em saúde e sobre as doenças de comum acometimento a esta população. A ficha foi 
aplicada até o momento em treze idosos atendidos na unidade após as rodas de 
conversae nas visitas domiciliares. Os idosos mostraram-se receptivos às intervenções 
educativas e com diversas dúvidas em relação aos cuidados necessários com a sua 
saúde, tais como automedicação,uso correto dos medicamentos e cuidados com 
determinadas doenças. Em cinco rodas de conversas com a equipe multiprofissional, 
foi abordado assuntos conforme demanda da comunidade, onde foi trabalhado temas 
sobre sexualidade, hipertensão, diabetes, incontinência urinária,plantas medicinais, 
higienização das mãos,medicamentos anti-hipertensivos e antidiabéticos, cuidados na 
administração e descarte correto dos mesmos. Após as atividades com os idosos foi 
possível aumentar a quantidade de testes rápidos realizados nesta populaçãoe 
identificar as doenças crônicas que possuem maior prevalência como obesidade, 
diabetes e hipertensão. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Asatividades desenvolvidas pelo PET- Saúde GraduaSUS proporcionam uma articulação 
efetiva da equipe interprofissional qualificando o atendimento dos usuários do SUS. 
Entende-se que a inserção da equipe médica dessa unidade nas atividades relatadas 
contribuiria para o aprimoramento do serviço prestado a população. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


